
 

 

 

 

 جناب آقای مهندس مشتاق

 مدیر محترم آموزش دانشگاه

 با سالم و احترام

طببب  ............................. .......... انشببجیر ااببتش .............. ........................شببجیی بببش ابب اان  ان......................................اینجانبب 

واحید   42بیا اخیک  ی     )در نیمسال پایانی خود به سر میی بیرم   با تیجش بش اینکش و   انشگان اطالعیش ا اان آمیزش

و از تسیهیت    (رسانمدر این نیمسال، تمامی واحدهای خود را به اتمام می (واحد 42حدا ثر ) باقیمانده خود

بدینیسیلش متعهد میگبر م للیبش واحبد ار     ،امنموده و مشخص به شرح ذی  استفاده نیمسال پایانی تحصی  خود

 واحبدر،  1حتب   ا  لبااآمیزر،  ا    ) بی  واحبدر   اخذ ادن  ا این نی سال اا با میفقیت بش پایان خیا م اساند و 

  او  معرف  بش استا  و  او  آزمایشگا  ، تئیار، ع ل ،  او  مه ان تک  ا ،  او  مه ان   ا سایر  انشگان  ا،

باق   9138-88سال تحصیل   اولو یا نی سال  7138-89سال تحصیل  تابستان از واحد ار اینجان  برار نی سال .....( 

ادامه تحصی   لش متیجش میضیع گر   ازبااد  ا  ر زمان  ا غیر اینصیات ا اان آمیزش  انشگان مختاا م  .نخیا ند ماند

 .آوا  جلیگیرر بع ل دانشجو

 .(در نیمسال قب و باالتر  71در صور  عدم  سب معدل ) واحد به صور  همزمان 42اخک حدا ثر  □

 .عدم رعایت پیشنیازی و همنیازی دروس □

 .اخک درس به همراه تداخ  زمان امتحانی با سایر دروس □

 .اخک درس به همراه تداخ  زمان ارائه درس با سایر دروس □

 .برای یک نیمسال( واحد 74)تعداد واحد عدم رعایت حداق   □

 

 دانشجونام و نام خانوادگی                                                              

         ................................................ 

 تاریخ و امضا                                                                                                                        

 

 جناب آقای مهندس مشتاق

 مدیر محترم آموزش دانشگاه

 با سالم و احترام

 ، آئین نامشقیانین ،میاا  و تعهدنامش  انشجی میا  تائید اینجان 

 1387-89سال تحصیل    ومنی سال و  باادم  گرونو آمیزا  

 .نی سال پایان   انشجی م  بااد

 

حداکثر )یانی که در نیمسال آخر تحصیلی خود دانشجو تعهدفرم 

 .برندبه سر می 9397-98 دومدر نیمسال ( واحد باقیمانده 42

 ..........................: ..شماره

 ...........: ..................تاریخ

 دارد : پیوست

تکمی  این فرم هیچگونه حقی مبنی بر عدم رعایت قوانین و آئین نامه های آموزشی 

 ند و  لیه مسئولیت های آموزشی برعهده شخص دانشجو توسط دانشجو ایجاد نمی

 . باشدمی

مدیر گروهنام و نام خانوادگی   

.................................................. 

...................................مدیر گروه رشته  

 تاریخ و امضا

 چهارشنبه روز اداری وقت پایان تا حدا ثر این فرم

خانم ) تحوی  اداره آموزش دانشگاه 80/74/7931 مورخ

 .گردد (صفری


